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                         GEESVERVULDE PREDIKER 
 
Wanneer 'n mens Petrus op Pinksterdag daar voor die skare sien optree, kan jy nie 
anders nie as om in verwondering voor God te staan. Petrus is op daardie oomblik 
die lewende bewys van wat God in die lewe van 'n feilbare mens kan bereik. 
Onwillekeurig gaan 'n mens se gedagtes terug na daardie noodlottige nag toe 
Petrus sy Meester voor 'n eenvoudige diensmeisie verraai het. Hier staan hy nou 
onverskrokke, ten aanskoue van die hele Jerusalem, om openlik die Naam van 
Jesus te bely. 
Wat het gebeur? Wat het hierdie verandering in Petrus se lewe teweeggebring? Die 
antwoord op hierdie vraag is ook vir ons van belang, want as dit met Petrus kon 
gebeur, is daar ook hoop vir my en jou.  
Ten eerste het Petrus aan die einde van homself gekom. Hy moes leer om nie op 
homself nie, maar op Jesus te vertrou. Tweedens moes hy leer om hom nie meer 
met ander te vergelyk nie, maar om met sy eie beperkinge voor God te staan. 
Derdens - en seker die belangrikste - word hy op Pinksterdag met die Heilige Gees 
vervul. Die Gees vul hom en die ander apostels met 'n nuwe krag en vrymoedigheid 
wat hulle onverskrokke getuies vir Jesus maak. 
As jy reeds aan die einde van jouself gekom het en jou eie sonde en tekortkominge 
voor God bely het, stel jou oop vir die Heilige Gees om die beheer oor jou lewe oor 
te neem. Jy sal nuwe krag ervaar. 
 
Gebed: Gees van God, kom neem die beheer in my lewe oor en vul my met 
vrymoedigheid. 
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Judas 1:24-25 Aan Hom nou wat magtig is om  julle vir struikeling 
te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, 
25. aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en 
majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid!  Amen. 
 
Groete 
Sakkie 
 
Indien u hierdie e-pos lees en wel gereelde e-pos van my wil ontvang, 
stuur asseblief u volle e-pos adres in die “subject box” na sparsons@absamail.co.za 



Moet asseblief nie ‘n leë e-pos stuur nie. 
Aangesien ek blind is en gebruik maak van ‘n sagteware program waar  
die rekenaar met my praat, sal ek nie weet of dit ‘n foto of leë e-pos is 
wat ek ontvang nie.  In albei gevalle sal my rekenaar net stil bly. 
 
 
 
 


